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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (8) شرح متن الورقات

 التقييد بالصفة –الشرط  –االستثناء وشروطه –التخصيص وأقسامه 
 

 الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

: والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو -رحمه هللا تعالى-فقد قال المصنف أما بعد: 
ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل: االستثناء والشرط والتقييد بالصفة، واالستثناء: إخراج ما لواله لدخل 

نما يصح االستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أ ن يكون متصاًل في الكالم وا 
بالكالم، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز االستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز 
أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قّيدت باإليمان في بعض المواضع 

 فيحمل المطلق على المقيد.
 وسلم وبارل على عبدر ورسوله نبينا محمد وعلى  له وصحبه أيمعينر عر نا الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا

 ي الدرس الماضي الخاص وأنه يقابل العام، وعر نا أنه إذا كان العامر ما عّم شيئين  صاعدًا بال حصر، 
  الخاص ما كان مقاباًل له بضدر، ولذا قالر

 و إخراج بعض أ راد العام مما يتناوله اللفظ العام.ر يقصد به أ راد العام، أالتخصيص تمييز بعض الجملة
الضمير وهو ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، فالمتصل االستثناء والشرط والتقييد بالصفة وهو: يقولر 

يعود على أيش؟ التخصيص أو الخاص؟ هل نقولر إنه يعود إلى أقرب مذكور وهو التخصيص، أو نقولر يعود 
ص المفهوم من التخصيص؟إلى ما قبله وهو الخاص؟   نعم؟ أو يعود إلى المخصِّّ

ص-على كل حال الفرق سهل يعني، الخطاب سهل وهو  ن قلنار التخصيص يكون  -أي الخاص أو المخصِّّ وا 
 بخاٍص..، بلفٍظ خاص متصل أو منفصل.

 وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل: االستثناء والشرط والتقييد بالصفة.ثم قالر 
صات المتصلة، االستثناء والشرط الصفةوالتقييد ب صات، يعل من المخصِّّ ر اآلن يعل التقييد من ضمن المخصِّّ

يعني هل التقييد تخصيص؟ أو التقييد شيء والتخصيص  والتقييد بالصفة:وهذا واضح، ثم أردف ذلل بقولهر 
 شيء  خر؟

 ناء والشرط والتقييد بالصفة.وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل االستثالحظ عبارة المؤلف، يقولر 
 طالب:.......

 كيف؟
 ر أيش عندل؟فالمتصل االستثناء والشرط والتقييد بالصفة

 طالب: التقييد بالشرط والتقييد بالصفة!
 ييي التقييد بالشرط؟ أو تخصيص بالشرط؟
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 طالب: ... تقييد بالصفة...
 خلي التقييد بالصفة انتهينا، لكن التقييد بالشرط أيش معنار؟

 طالب:.......
 شو لون تيي تقييد بالشرط؟ تخصيص بالشرط ماشي لكن تقييد بالشرط؟!

 طالب:.......
ال تقييد؟  هذا تخصيص وا 

 طالب:....تقييد...
هذا تكرار، هذا تكرار، ونعرف أنه خلط بين التقييد والتخصيص، كثير من أهل العلم يخلطون بينهما باليامع بين 

ليل واإلخراج، اإلخراج لبعض أ راد العام بالتخصيص، واإلخراج لبعض أوصاف التقييد والتخصيص وهو التق
ن  خراج، وا  المطلق بالتخصيص،  هما من هذر الحيثية متداخالن، من هذر الحيثية باعتبار أن كاًل منهما تقليل وا 

ر ما صفةوالتقييد بالبتقليل األ راد، والتخصيص يختص بتقليل األوصاف، ولذا قالر  كان التخصيص يختص
ن أدرج التقييد بالصفة ضمن المخصصات  فيهما..، بينهما شوب موا قة، واألصل  قالر التخصيص بالصفة، وا 

  يهما االختالف، الموا قة من أي يهة؟
خراج، واالنفصال من يهة كون التخصيص  ي األ راد، ومن يهة كون التقييد  ي  أن كاًل منهما تقليل وا 

 األوصاف.
))ويعلت حينما يشرحون حديث الخصائصر  -شراح الحديث–كثيرًا؛ تيد الشراح  الخلط يحصل  ي هذا

ر يخلطون مرًة يقولونر يخص العام بالخاص، وهو التربة، ثم يقولونر هل يحمل المطلق على المقيد  ي تربتها((
 هذا أو ال يحمل!!

من يقول بأنه ال ُيتيمم إال عند -يحصل خلط يعني؛  أول الكالم ينصب إلى التخصيص و خرر ينتهي بالتقييد 
 وتفصيل ما بين النّصين  ي باب التيمم مبسوط  ي غير هذا الموضع، بسطنار مرارًا. -بالتراب

 نعود إلى كالم المؤلفر
ر عر نا أن الضمير يعود إلى المخصص المفهوم من التخصيص ينقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلفر "وهو"

عام مع الخاص  ي نٍص واحد، والمنفصل إذا ورد العام  ي نٍص والمتصل بحيث يرد ال متصل ومنفصل:
 مستقل، والخاص  ي نٍص  خر مستقل.

ال  المنفصل.   إذا ياء اللفظ العام  ي السياق نفسه، ثم ياء  ي السياق نفسه ما يخصصه هو المتصل وا 
 ثم ذكر من المخصصات المتصلر االستثناء والشرط والتقييد بالصفة.

 يقول الناظمر
 ما به التخصيص إما متصلو 

 

 كما سيأتي  نفًا أو منفصل 
 

 كما سيأتي  نفًار يعني قريبًا، سواء  يما مضى أو ما يأتي.
  الشرط والتقييد بالوصف اتصل

 

 كذلل االستثناء وغيرر انفصل 
 

  ي بيان ما أيمله على طريقة أيش؟ -رحمه هللا-ثم شرع 
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 اللف والنشر.
ال غير مرتب؟  مرتب وا 

ر ثم ذكر االستثناء ثم الشرط ثم المقيد على سبيل اللف والنشر فالمتصل االستثناء والشرط والتقييد يقولر
 المرتب.
االستثناء إخراج ما لواله لدخل في الكالم،  ر ثم ذكر شروطهرواالستثناء إخراج ما لواله لدخل في الكالمقالر 

نما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ر االستثناء  ي أن يكون متصاًل بالكالم ومن شرطه:، وا 
األصل استفعال من الثني بمعنى العطف؛ ألن المستثنى معطوف عليه بإخرايه من حكم المستثنى منه، أو 

 بمعنى الصرف؛ ألنه مصروف عن حكم المستثنى منه.
 والسين والتاء؟
 طالب:.......

 نية هنا؟طلب، هار للطلب؟ نعم؟ تيي، تيي هنا للطلب؟ نعم؟ طلب الث
 إذا قيلر هذا استثناء، قام القوم إال زيدًا، هذا استثناء، أو هذا ثنيا؟

االستثناء والثنيا بمعنى واحد، ولذا يقولونر السين والتاء هنا زائدتان، "نهى عن الثنيا ما لم تعلم"، نهى عن الثنيا 
 لسين والتاء كما قالوار زائدتان.ما لم تعلم"ر  الثنيا هي االستثناء، وليس االستثناء طلب الثنيا، إذن ا

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
ال تثني؟ هل هذا استثناء أو ثنيا؟ غيرل  أنت لما تقولر قام القوم إال زيدًا، أعطِّ القوم إال محمدًار أنت تستثنى وا 

 يطلب منل أن تستثني، نعم؟
منل أن تستثني صار االستثناء السين والتاء لما تقولر أوصي أو أوقف أو غّلة هذا الوقف لبني تميم، إن طلب 

 تكون ثنيا أو استثناء  -من نفسل بادرت باالستثناء-على بابها للطلب، لكن إن استثنيت أنت من غير طلب 
 بمعنًى واحد.

ألفية ابن -ر و ي شرح األشموني على األلفية إخراج ما لواله لدخل في الكالمر -عرف االستثناء-عر ه المؤلف 
االستثناءر "هو اإلخراج بـ)إال( أو إحدى أخواتها لما كان داخاًل أو منزاًل منزلة الداخل"ر  اإلخراج ينس  -مالل

بالشرط والصفة على ما  -يخرج التخصيص بغير االستثناء-وبـ)إال( إلى  خرر يخرج التخصيص بغير االستثناء 
 هو المفرغ.وما كان داخاًل يشمل الداخل حقيقًة والداخل تقديرًا، و  -سيأتي

يذكر إلدخال االستثناء المنقطع؛ ألنه عندنا استثناء متصل و خر منقطعر  -المنزل منزلة الداخل-والقيد األخير 
ر استثناء منقطع، لماذا؟ ألن المستثنى من -مثالً -قام القوم إال زيدًار هذا استثناء متصل، وقام القوم إال حمارًا 

 غير ينس المستثنى منه.
 ر عائد إلى اإلخراج، يعني لوال اإلخراج مويود لدخل ذلل المخرج  ي حكم الكالم السابق.لواله فيماوالضمير 
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 ))الصلح يائز بين المسلمين إال صلحًا أحّل حرامًا أو حّرم حالاًل((ومّثل له بأمثلٍة كثيرة لكن..، منهار 
 .مخرج  ي السنن وهو صحيح لغيرر[]هذا  ))المسلمون على شروطهم إال شرطًا أحّل حرامًا أو حّرم حالاًل((و

 ثم ذكر ما يشترط لالستثناءر
نما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء: بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، لو قلت مثاًلر  وا 

ال ما يصح؟ نعم؟  عندي عشرة إال عشرة، يصح االستثناء وا 
 طالب:.......

 يلزمل؟ أيش يلزمل إذا قلتر عندي عشرة إال عشرة؟ كم
 طالب:.......

 العشرة كاملة؟
 طالب:.......

 نعم؟ كيف؟
 طالب:.......

إذن صححنا االستثناء إذا قلنار ال شيء؛ إذا طرحنا العشرة من العشرة صار صفر، وهذا إذا اعتبرنا االستثناء، 
يبقى األكثر على الخالف بين أهل العلم هل يشترط أن -وهم يشترطون  ي صحة االستثناء أن يبقى منه شيء 

كما لو قالر عندي عشرة إال تسعة، يلزمه واحد، أو ال بد أن يكون االستثناء أقل من النصف،  -أو ال يشترط
 مسألة خال ية.

ولذا قالوا  ي شرطهر أن يبقى من المستثنى منه شيء،  ال ييوز أن يكون مستغرقًا ليميع أ راد العام،  ال ييوز 
كن ييوز نحو له علّي عشرة إال خمسة، عليَّ عشرة إال ثالثة، وله عليَّ عشرة مثلر له علّي عشرة إال عشرة، ل

 إال تسعة، وحينئٍذ يلزمه على األولر خمسة، وعلى الثانير سبعة، وعلى الثالثر واحد.
 لو استغرق بأن لم يبق منه شيء كما لو قالر له علّي عشرة إال عشرة، لم يصح االستثناء، وحينئٍذ تلزمه العشرة 

 املة.ك
وأما استثناء النصف  فيه خالف،  -كما قال الشوكاني وغيرر-أما استثناء أقل من النصف  هو يائز باإليماع 

ومنعه اإلمام  ، أكثر األصوليين على اليواز، وهذا ريحه الشوكاني واليمهور على يوازر، وأما استثناء األكثر
ما السبب  ي ، له علّي عشرة إال سبعة ،ة إال سبعةأحمد وأصحابه، وهو قول للشا عي، إذا قلتر له علّي عشر 

 نعم؟ -االستثناء إذا استغرق يميع المستثنى منه-استثناء كونه ال ييوز 
 

 طالب:.......
اآلن هم يفرقون بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، أن يكون الباقي من أ راد العام  ي العام 

و ي العام الذي أريد به الخصوص يكون الخصوص أكثر من العموم،  -منه أكثر مما أخرج- المخصوص أكثر
حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص، هل يريد بذلل أكثر الناس؟ حينما يريد بلفظ عام  -المتكلم–  القائل

 ؟نعم ؟يريد به الخصوص، يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص، هل يريد به أكثر الناس
 طالب:.......
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 كيف؟
 طالب:.......

واعتبرنا أنه على ويه  ،[سورة  ل عمران( 371)]}الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{  إذا قالرهو أراد به الخصوص، لكن هل 
نه يريد حينما يقول هذا الكالم أكثر من النصف، أو يريد أ راد أقل ر إاألرض من الناس مليار مثاًل، هل نقول

 من النصف؟
 طالب:.......

المراد بهم  ر[سورة  ل عمران( 371)] {ِإنَّ النَّاَس }واحد،  {الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس } ؛لنظر عن المثال نفسهبغض ا
نه اسم ينس ر إإذا قلنا (الناس)ألن  ؛قطعًا أقل من نصف من على ويه األرض ،يمع، لكنهم أقل من النصف

واألصل أنه يشمل يميع الناس، هذا األصل، لكن هذا عام  نه من ألفاظ العموم،ر إاالستغراقية قلنابـ)أل( معرف 
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العام أريد به الخصوص، وعلى هذا ما يفرقون به 

، .والخصوص الذي أريد باللفظ العام يكون.، مما بقي من أ راد العامالمخصوص يكون التخصيص إخراج أقل 
 ؟أيش

 طالب:.......
 بكثير، بكثير مما يتناوله اللفظ العام. أقل ،قلأ

 هو من صيغ بـ)أل( إن األوالد يمع، وعرف  رعطوا األوالد كل واحد ريال، وقلنار ا إذا قال شخص  ي بيته
أوالد الييران، وأوالد أصحاب البلد كلهم، وأوالد البلدان و أوالد هذا المتكلم - يشمل األوالد -الينسية )أل(- العموم
 يريد أوالدر هو. وهال، إنما هو يريد الخصوص،  كن هو هل يريد ها الخلق كلهم؟ل -كلهم

نما هي)أل(  قد يقول قائلر إن ال ال؟)أل(  هذر ليست الينسية، وا   العهدية، صح وا 
العهدية إذا تقدم )أل(  العهدية،)أل(  ألنه لم يتقدم ما يدل على إرادة ؛الينسية)أل(  ن هذرإلكن لقائل أن يقولر 

هم ذكر، راح األوالد، ياء األوالد من المدرسة،  علوا، تركوا، أعطوا األوالد،  يكون المراد بهم األوالد المعهودين، ل
ياق ما يدل على إرادة العهد نقولر هذا عام، لكنه لكن إذا قال ابتداًءر أعطوا األوالد، نعم، ابتداًء وليس  ي الس

ال أريد به ال نقولر هذا عام أريد به الخصوص، وكم نسبة األوالد  خصوص؟عام باق على عمومه محفوظ وا 
 المراد إعطائهم لنسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ؟

 ها ويش تقول؟
 طالب:.......

 .من مليون يمكن، أو أكثر، أو أقل من واحد من مليون  ؟أيشواحد من 
العام المخصوص وسبق أن تحدثنا حينما نقول هذا الكالم ونبين ويه الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص، 

 وأن العموم ليس مرادًا للمتكلم  يما يريد به الخصوص، بينما هو مراد للمتكلم  ي العام المخصوص. ،عنه مراراً 
أصح الروايتين عن أحمد،  رال ييوز استثناء أكثر من النصف، وهذيقولر إنه هنا نقولر هذر من حيج من 

 .وهي قول للشا عي
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وهذا الخالف ، كثر  أكثر األصوليين على يوازر وريحه الشوكاني، ومنعه اإلمام أحمد وأصحابهأما استثناء األ
، له عشرة إال كذا، له مائة إال كذا رإنما هو  ي استثناء العدد -استثناء أكثر من النصف ،يعني  ي االستثناء-

ِعَباِدي َلْيَس َلَك  }ِإنَّ  له تعالى إلبليسرأما االستثناء من الصفة، قالوار  يصح استثناء األكثر أو الكل، ومنه قو 
 وهم األكثر كما  ي قوله تعالىر ، استثنى الغاوين ،[( سورة الحير24)] َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن{
 .[( سورة يوسف301)]}َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن{ 

 ....طالب:...
 أيور؟

 طالب:.......
 [.( سورة الحير24)] }ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن{

 طالب:.......
 ؟أن يكون متصالً  من يش المانعأو 

. األكثر، استثنى األكثر ىاألصل أن العباد كلهم ليس له عليهم سلطان، إال من اتبعه، وحينئذ يكون استثن
عن  اً ر ما إذا كان استثناء األكثر من دليل خارج عن اللفظ، إذا كان الدليل خاريمختصر التحرياستثنى  ي 

نا االستثناء المتصل، ألن الذي مع اللفظ كما  ي اآليتين السابقتين وحينئذ ال يدخل  يما معنا، لماذا ال يدخل؟
ال منفصل؟ بالدليل الخاريي هو االستثناء المنفصل، لكن النص الذي  يه االستثناء واالستثناء متصل،  متصل وا 

 .لكن الداللة على المراد من االستثناء منفصلة، الداللة على المراد من االستثناء منفصلة
عط األوالد ر ا لو استثنى بقلبه، استثنى بقلبه؛ يكون االستثناء منطوقًا بحيث يسمع من بقربهأن من شرطه أيضًا 

ال ما يص  ح؟كذا، ثم استثنى بقلبه إال  الن، يصح وا 
 به. اً قالوار ال بد أن يكون االستثناء منطوق

  ؟مثالهأيش  بنطقه، واستثنى  ي مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف 
 طالب:.......

 نعم، يمين الخائف المظلوم بنطقه، يعني إذا نطق باالستثناء حصل له ظلم، وحينئذ يستثني بقلبه.
، ، هذا متصل بالكالم حقيقةأعتق العبيد إال زيداً  ر األول رحكماً  صاًل بالكالم إما حقيقة أومن شرطه أن يكون مت

الثانير أن يحصل  اصل اضطراري يضطرر إلى أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث ال يستطيع 
 .وما أشبه ذلل ،كالسعال والعطاس ،د عه

مثل  شروعة لو حصل  اصل اضطراري ولذا حينما يشترطون أن تكون اآليات  ي الفاتحة متتابعة على الهيئة الم
 روعلى هذا  إن حصل  اصل بينهما من سكوت بطل االستثناء عند اليمهور، وقيل هذا  هي متصلة حكمًا،

عليه الصالة -كحديث ابن عباس حينما قال النبي  ،واحداً  كالمُ اليصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
حرم مكة يوم خلق السماوات  -سبحانه وتعالى-هللا ))إن  ي  تح مكة  ي بيان حرمة مكةر  -والسالم

 إنه  ؛إال اإلذخر ،يا رسول هللا"  قال العباسر ،))ال يعضد شوكه وال يختلى خالر((وقال  ي ذللر  ،واألرض((
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 رقل" رقال له الملل لما -عليه السالم-ومثله االستثناء  ي قصة سليمان  ))إال اإلذخر((.،  قالر "لقينهم وبيوتهم
 ."شاء هللاإن 

هذا االستثناء؟  -عليه الصالة والسالم-هل كان  ي بال النبي  "،إال اإلذخر ،يا رسول هللار "وهنا لما قال العباس
أن يستييب لطلب أحد لحكم شرعي؟ أو نقول كما  -عليه الصالة والسالم-هل كان  ي باله االستثناء؟ وهل له 

أو  ،))إال اإلذخر((ر -عليه الصالة والسالم-العباس،  قال النبي نه نزل الوحي حااًل بتأييد قول ر إقال بعضهم
 ؟ايتهد وأقر على هذا االيتهاد  ي وقته -عليه الصالة والسالم-ن النبي إنقولر 

ال مقِّ لُ  -عليه الصالة والسالم-الذي يسمع هذا الكالم يقولر إن النبي  ا ن االستثناء، وقبل هذا التلقين، ظاهر وا 
 و بظاهر؟ه

 من أهل العلم  -طلب معلل- ثم ياء االستثناء بطلب من العباس -معمَّ  -عليه الصالة والسالم-النبي  أطلق
ومنهم من  ،))إال اإلذخر((ر -عليه الصالة والسالم-نزل الوحي حااًل بموا قة العباس،  قال النبي يقولر إنه من 

لما أقر  ، ولو كان خطأً نه ال يقر على خطألك ،ايتهد وله أن ييتهد -عليه الصالة والسالم-النبي  إنيقولر 
وعلى هذا  ال يشترط ويود النية حال النطق باللفظ العام بل يكفي ويودها قبل  -عليه الصالة والسالم-عليه 

ال ما تشترط لنية  ي االستثناء حينما ًا لمستحضر  -عليه الصالة والسالم-هل كان النبي  ؟ راغه، تشترط النية وا 
  ؟نعم ؟شوكة، وال يختلى خالر(( ))ال يعضدقالر 

 طالب:.......
 ، نعم يا.....؟ظاهر النص يدل على خالف ذللنعم، 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
ياهد  ي سبيل يد وكل واحدة منهن تأتي بول ،نه يطأ هذا العدد الكبير من النساءإ ي حديث سليمان لما قالر 

إن شاء هللا لنفعه ر لو قال))، وياء الخبر الصحيح بأنه "ر إن شاء هللاقل"،  قال له المللر هللا، ولم يستثنِّ 
متصاًل  ر ثم تذكر  استثنى نفعه ذلل، شريطة أن يكون كِّ استحضار النية، بل إذا ذُ  مز ل،  دل على أنه ال ي((ذلل

وقالر أنا  اشترى سيارة، ،إذا اشترى شخص من  خر سيارة، نعم، أو  ي الميلس إذا كان هنال خيار ،بالكالم
يصح  ؟اشتريت هذر السيارة بمائة ألف إال إن كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها، هذا متصل ومستحضر، ماشي

ال ما يصح؟  .إشكال هيصح ما  ينعم؟   االستثناء وا 
ر قال -بعد ربع ساعة مثاًل من اإليياب والقبول-إذا انتظر وهم  ي الميلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق 

نما طرأ عليه  يما بعد، احتمال يكون  ال ما ينفع؟ وما  ي باله االستثناء، وا  إال إذا كان الولد اشترى سيارة، ينفع وا 
 واحدة، ما يبغون إال سيارة واحدة، نعم؟لقى له سيارة ثم نزل ويابها، وهم ما يبغون إال عاد  الولد

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
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 ؟يعني ينفعه االستثناء
 طالب:.......

 كيف؟ ما ينفعه االستثناء؟
 طالب:.......

أتي صورة ثالثة، نعم، بعد التفرق وبعد أن وصل إلى البيت قالر يو ، تلل صورة، وهذر صورة ،نقولر هذر صور
ال ما ينفع؟  إال إن كان الولد اشترى لنا سيارة، ينفع وا 

وصورة بعد العقد بعد وقت  ،لعقد  ي وقت اإلمكانوصورة بعد ا ،صورة مع العقد رال بد من اعتبار هذر الصور
عند اليميع، والثانيةر صحيحة لذاتها أو لكون العقد معلق بالتفرق؟  ةاإلمكان، األولى ال إشكال  يها صحيح

 ؟نعم
 .....لكون  طالب:

 .سهل لكون العقد معلق
 أن االستثناء ينفع ولو بعد شهر. -ويذكر عن ابن عباس- بعض العلماء

 ......طالب:..
قالر إال  اءشاء هللا، أو استثن قالر إنوهللا إن  علتِّ كذا أو إن  علت كذا  أنت طالق، ثم بعد مدة  رنعم. إذا قلت

ال ما ينفع؟، هار؟ إن ياء زيد أو إال إن أحضرت كذا، بعد مدة  استثنى بعد مدة طويلة ينفع وا 
 طالب:.......

ن كان مأثورًا عن ابن عباس  .عنهما رضي هللا صحيح، وا 
 طالب:.......

 كيف؟
 .حتى االستثناء مضطرب عندر ى،استثن ىلكنه استثن ،إيه

 طالب:.......
على ما سيأتي  ي الشرط،  ..،أو ،االستثناء اللي هو النحوي  -كما سيأتي-إن  علتِّ كذا، لكن حكم االستثناء 

 يأتينا هذا  ي الشرط نشير إليه إن شاء هللا تعالى.
 طالب:.......

 رط الصفة على ما سيأتي؟مثل ش
 طالب:.......

ثم قال  ي  ،يظهر أن الحكم واحد، لكن  ي وقت اإلمكان، نعم، يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم على ما
 وقت اإلمكان، وقت اإلمكان متى؟
أو وصف وصف يتقيد به النص المطلق  ي وقت  ،أو اشترط م،استثنى منه إلى الو اة، هذا كله وقت إمكان،

ال ما ينفع؟  .ال ينفع اإلمكان ينفعه، لكن لو أوقف وقفًا منيزًا ثم استثنى أو اشترط أو وصف ينفع وا 
 طالب:.......
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 نعم، بعد وقت اإلمكان.
 رلوقوعه  ي كالم العرب  ي النصوص ويجوز تقديم االستثناء على المستثنى منه:ر -رحمه هللا تعالى-ثم قال 
 .هذا كالم الكميت، وما لي إال مذهب الحق مذهب ؟ شيعة،أيش ..، إال إالوما لي 

 وما لي إال................ شيعة
 

 وما لي إال مذهب الحق مذهب 
 

 و ي قصيدة حسان بن ثابتر
  إنهم يريون منه شفاعة

 

 إذا لم يكن إال النبيون شا ع 
 

 طالب:.......
 أعد أعد؟

 طالب:.......
 هذا متقدم؟

 طالب:.......
ال من يعني االستثن  قبلها؟ التي يملةالاء األول من نفس اليملة هذر وا 
 طالب:.......
 ال، اختلطت.

قام  لركقول ،االستثناء من الينس واضح رويجوز االستثناء من الجنس ومن غيره ر-رحمه هللا تعالى-قال ثم 
 .قام القوم إال حماراً ـر منقطع ك، وأما من غير الينس  المراد به االستثناء الإال زيدًا وقام النساء إال هنداً القوم 

ال من الثاني؟  رإذا قلت  قام القوم إال هندًا من األول وا 
 طالب: من األول؟

 من الينس أو من غير الينس؟ قام القوم إال هندًا؟
 .......طالب:
 كيف؟

 طالب:.......
  {...}اَل َيْسَخْر  ؟رللريال والنساء؟ يمكن؟ تدخل النساء  ي القوم أو ال تدخل

 .[( سورة الحجرات11)] {َقوٌم مِّن َقْوم}طالب: 
 اللي بعدر؟ أيش

َساء{ طالب:   [.( سورة الحجرات11)] }َواَل ِنَساء مِّن نِّ
ال ما تدخل؟ نإذ  تدخل النساء  ي القوم وا 

 طالب:.......
 كيف تدخل؟

 طالب:.......
َساء} {َيْسَخْر َقوٌم مِّن َقْوماَل }  [( سورة الحيرات33)] {َواَل ِنَساء مِّن نِّ
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 تأكيد يا شيخ......طالب:
 ؟يشتأكيد أل

 طالب:.......
 ن النساء ال تدخل  ي القوم.ر إعلى كل حال من أهل العلم من قال

ال ما تدخل؟ قام الرهط إال هندًا. رالرهط  قام الرهط إال زيدًا، تدخل  يه النساء وا 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

نها داخلة ر إما قلتم بدليل هذر اآلية، ومنهم مثل ؛هنا قالوار القوم ال تدخل  يهم النساءو  ،لكن ليس  يهم امرأة
بشأن الخاص، ولبيان أن  -للعناية–لالعتناء  ؛على القوم من باب عطف الخاص على العام وعطف النساء
  المستعان.وهللا ،النساء أكثر منها  ي الريالالسخرية  ي  النساء أكثر منها  ي الريال،السخرية  ي 

ال متصل، أو يحتمل؟ ألف إال ثوبًا، له عليَّ  عليَّ  له على هذا لو قالر   ألف إال ثوبًا، منقطع وا 
 طالب: يحتمل.
 كيف يحتمل؟ 

 طالب: قد يكون له ألف ثوب.
لف قالر أنا أقصد ألف ريال ال أقصد أله علي ألف إال ثوبًا،  رقال هذر الكلمة ،ألف ثوب احتمال، لكن لو أطلق

ال ما يقبل؟  ثوب، واالستثناء منقطع يقبل وا 
 طالب:.......

 ثوب. ...... كيف الشيخ
 طالب:.......

 ألف ثوب. عليَّ  رما قال
 طالب:.......

 وهذا استثناء منقطع. ،العرب، معروف  ي القر ن ي لغة  االستثناء المنقطع معروف يقولر ،اً إال ثوب
 طالب:.......

 ؟أيشمثل 
 طالب:.......

لكن إذا قالر له علي ألف دينار أو ألف درهم  ًا،يورد ثياب ،أو المقِّر صاحب ثياب مثالً  ،نعم، ن يكون المَقر لهأ
ر ويجوز االستثناء من الجنس وغيرهستثناء منقطع، وحينئذ يصح االستثناء؛ ألنه قالر اال، عر نا أن هذا اً إال ثوب

عندل تسعمائة، وعلى هذا أكثر األصوليين  مائة ريال، إذن؟ كم الثوببوعلى هذا تسقط قيمة الثوب من األلف، 
نُكْم{}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراكما  ي قوله تعالىر   ٍض مِّ

 كل األموال بالباطل؟هل التيارة عن التراضي من أ ر[( سورة النساء29)]
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 السالم ليس  ر[( سورة مريم62)] }اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإالَّ َساَلًما{االستثناء منقطع كما  ي قوله تعالىر  نال، إذ
 من اللغو.

من "يقول الخرقي  ي مختصررر ، ومنعه  خرون كما  ي أصح الروايتين عن أحمد ونسبه اآلمدي إلى األكثرين
لزمه األلف ، وعلى هذا  قولهر له علي ألف إال ثوبًا، ت"ر باطالً ؤ واستثنى من غير ينسه كان استثناأقر بشيء 

 .كاملة، واالستثناء له
 وحد االستثناء ما به خرج
 وشرطه أال يرى منفصال
 والنطق مع اسماع من بقربه
 واألصل  يه أن مستثنار

   وياز أن يقدم المستثنى 

 رجمن الكالم بعض ما  يه اند 
 ولم يكن مستغرقًا لما خال
 قصدر من قبل نطقه به
 من ينسه وياز من سوار
 والشرط أيضًا لظهور المعنى

 

 ر-رحمه هللا-ثم قال 
المتصلة وسبقت اإلشارة إلى  المخصصات وهذا هو النوع الثاني من :والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط

اء لمأكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، أكرم الع رم كما لو قلتهو المخصص للعمو ر و ذلل، والمراد به الشرط اللغوي 
 .ونحو ذلل ،إذا عملوا بعلمهم

الشرط العقلي كالحياة للعلم  ال تخصيص بهما، وحينئذ  هأما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم، ومثل
ثال السابق، أكرم العلماء إذا كما  ي الم ..،أو الشرط -تقديم الشرط على المشروط- ييوز تقديمه على المشروط

 .عملوا بعلمهم
هنا تقديم المشروط على  [( سورة النساء12)] ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد{ }َوَلُكمْ   ي قوله تعالىر

ن ُكنَّ تعالىر  نحو قولهو إن ياء بنو تميم  أكرمهم،  رالشرط، وييوز عكسه تقديم الشرط على المشروط، نحو }َواِ 
}  .[( سورة الطالق6)] ُأواَلِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

 .نأتي عاد إلى اإلشكال  ي كالم المؤلف حينما عطف التقييد على االستثناء والشرط
 ر-رحمه هللا تعالى-ثم قال 

باإليمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت 
وعر نا ويه الشبه بين التقييد والتخصيص  ،اآلن هو أقحم التقييد مع المخصصات :فيحمل المطلق على المقيد

ويختلفان  ي كون التخصيص  ،كل منهما تقليلو  ،وعر نا أنهما يشتبهان أن كاًل منهما إخراج ،وويه اال تراق
 لألوصاف. ، والتقييد تقليالً لأل راد تقليالً 

 لما ذكر االستثناء والشرط عقبهما بالتقييد بالصفة، يعني لو قالر أكرم العلماء  روالمقيد بالصفةوهنا يقولر 
ال تقييد اً والمحدثين وصف يصير تخصيص ،العلماء عام رالمحدثين  ؟اً وا 

 هل هو لفظ عام أو لفظ مطلق؟ رلفظ العلماء رأوالً 
 طالب: عام

ال تقييد؟، الينسية دخلت على اليمع، نعم،  هو من صيغ العموم)أل( ؛ ألن عاملفظ   المحدثين تخصيص وا 
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 طالب: تقليل للعدد بالوصف.
 كيف؟

 طالب: تقليل للعدد بالوصف.
ومن هنا يتبين أن إدخال التقييد  ي المخصصات له ويه، وعر نا أنهما ييتمعان  ي  ،تقليل للعدد بالوصف
))يعلت لي شيء  خر،  الذين خلطوا  ي حديث الخصائص حقيقة قد يعذرون نعم، يعني  شيء ويختلفان  ي

من أهل العلم  ،نعم ر))يعلت تربتها لنا طهورًا((ر -عليه الصالة والسالم-، مع قوله األرض مسيدًا وطهورًا((
 الذين قالوا ييوز التيمم قالر ال ييوز التيمم إال بالتراب، ومنهم من قالر ييوز التيمم بالتراب وغير التراب، 

 هو خاص،  يعلوا هذا من باب  ،من أ رادها والتراب  رد   ،ذات أ راد اً عام اً بالتراب وغيرر يعلوا األرض لفظ
 العموم والخصوص،  ييوز التيمم بالتراب وغير التراب لماذا؟ لماذا ال يخص العام بخاص؟

 .طالب: ألن التراب فرد من أفراد....
 ، لماذا ال يخص العام بالخاص؟در  هو خاصهو  رد من أ را
 طالب:.......
 ال ال.، ..ال ال، من باب

 أقولر ذكر الخاص بحكم موا ق لحكم العام يقتضي التخصيص؟
 .طالب: ال يقتضي.

والتراب  ،ن األرض ذات أوصافر إال يقتضي التخصيص، لكن لو يعلنار من باب اإلطالق والتقييد وقلنا
يحمل المطلق على المقيد  ال ييوز التيمم إال بتراب له غبار يعلق باليد، كما  رحينئذ وصف من أوصا ها قلنا
 .يقول الحنابلة والشا عية

ال بقي اللفظ على عمومه ،العام  ي أول الكالمأواًل يعلوا  ر من الشراحُكثُ  وهنا إذا قلنار أكرم ، ثم إما خصص وا 
 مطلق؟ العلماء المحدثين، العلماء لفظ عام بال شل، أو

 طالب: عام.
كي نعرف الموضوع على  ؛ف المطلق والمقيدتخصيص بالصفة تقليل لأل راد بالوصف، وهنا نعرِّ  عام، المحدثين

 حقيقة شاملة لينسه.غير معين باعتبار ر ما تناول واحدًا غير معين، واحدًا قالوار المطلق، ويهه
يعم أكثر من شيئين  ،أكثر من شيئين بال حصر ،اً ول أ راديتنا رما تناول واحدًا غير معين، وهنال العام رالمطلق

 .بال حصر، وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لينسه
المؤمنة  ي وصف ككالرقبة، والثانير  رقالوار  األول، ما تناول معينًا أو موصو ًا زائدًا على حقيقة ينسه روالمقيد
 معنى هذا الكالم؟ أيشد ييتمعان  ي لفظ باعتبار اليهتين، وق"قال  ي مختصر التحريرر ، الرقبة
ن  ،ومطلقة من ويور حتى  ي  ية القتل ،وهي مقيدة من ويه  ي  ية القتل ،لفظ مطلق  ي  ية الظهار رالرقبة وا 

د هذر كلها قيو  ،قيدت باإليمان، لكن هنال قيود أطلقت منها كالطول والقصر والذكورة واألنوثة والسواد والبياض
لكن هذر األوصاف لما كانت غير معتبرة وال أثر لها  ي الحكم لم تذكر، بينما الوصف المؤثر  -أوصاف–
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وقد ييتمعان  ي لفظ باعتبار اليهتين يكون "المعتبر بالحكم ذكر وهو اإليمان، ولذا يقول صاحب التحريرر 
 مقيدة من كل ويه؟هل هي  ررقبة مؤمنةيعني  ر"اللفظ مطلقًا من ويه ومقيدًا من ويه  خر

ن قيدت بالوصف المعتبر المؤثر  ي الحكم وهو اإليمان إال أنها أطلقت، أطلقت من يهات   ؛-من أوصاف-وا 
 لعدم اعتبار هذر األوصاف.

عر نا  ر يحمل المطلق على المقيد ،ع وأطلقت  ي بعض المواضعاضيقولر كالرقبة قيدت باإليمان  ي بعض المو 
 ؟نعم يحمل المطلق على المقيد لماذا؟، الظهار وقيدت  ي  ية القتلأن الرقبة أطلقت  ي  ية 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 يعني  ي كل لفظ مطلق أو مقيد نحمل المطلق على المقيد؟

 الحنفية قالوار ما يحمل المطلق على المقيد، تقول لهمر إال يحمل المطلق على المقيد هنا؟
 طالب:.......

ا{ }ألنه حينما قالر ؛ إطالق  وتقييد ،تقييد، هذا إطالق  وتقييدال هذا إطالق و  ن َقْبِل َأن َيَتَماسَّ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّ
لكن هذا الفرد له أوصاف، قيد  ،يعني تحرير رقبة واحدة،  رد من ينس ،ما ياء بلفظ العموم ،[( سورة الميادلة1)]

ن   ي نصوص أخرى،  الذين يقولونر بحمل المطلق على المقيد  ي مثل هذر الصورة قالوار التحاد الحكم وا 
ن اختلف السبب  الحكم  ي الرقبة المعتقة  ي كفارة الظهار الويوب، ويوب  ،اختلف السبب، اتحاد الحكم وا 

قتل،  إذا الظهار وهذا الهذا  ؛اإلعتاق، والحكم  ي إعتاق الرقبة  ي كفارة القتل هو الويوب، والسبب مختلف
ن اختلف السبباتحدا  ي ا  .لحكم ويب حمل المطلق على المقيد وا 

الحنفية ما يقولون بهذا، وقد يدا ع عنهم بعض الناس  يقولر كم ذكر القيد  ي  ية كفارة القتل؟ كم مرة؟ كم كرر 
 هذا القيد؟

 طالب:.......
 ؟مرة واحدة

 طالب:.......
 شوف أول صفحة ثالثة وتسعين، نعم، كم؟

 طالب:.......
ألنه بقتله هذر النفس المؤمنة ال بد  ؛دل على أن هذا الوصف معتبر  ي هذا الموضع،  رًا  ي نص واحدكرر مرا

ال ما هو بظاهرمؤمنة اً أن يويد بدلها نفسًا مؤمنة، لكن  ي الظهار ما أعدم نفس  ؟، ظاهر وا 
ما ذكر  ضاًل عن كونه  عتبار هذا الوصف  ي هذا الموضع كرر مرارًا، بينما  ي المواضع األخرى الو  نعم، ولذا

أنا ما رأيت هذا الكالم لهم، لكن يمكن أن يدا ع عنهم ،  لو كان معتبرًا لذكر، هذا قول من يدا ع عنهم ،يكرر
 بهذا.

 طالب:.......
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 كيف؟
 طالب:.......

مؤمنة أنا أدا ع عنهم بهذا، لكن أنا مع اليمهور على كل حال، أنا مع اليمهور  ي كون الرقبة ال بد أن تكون 
ن اختلف السبب وهذر ؛ ي يميع الكفارات،  ي يميع الكفارات ال بد أن تكون مؤمنة  هي لالتحاد  ي الحكم وا 

 صورة من صور حمل المطلق على المقيد.
إذا كان الحنفية خالفوا  ي الصورة  ،وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معاً  ،وهي أولى منها بالحمل رالصورة الثانية
 ،يتفقون مع اليمهور  ي الصورة الثانية، إذا اتحدا  ي الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد األولى  إنهم

مُ ر -يل وعال-كالدم ياء مطلقًا  ي قوله  }ُقل وياء مقيدًا  ي قولهر  [( سورة المائدة1)] {}ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
 ،[( سورة األنعام321)] ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا{الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ 

 .السببو   ي الحكم ؟أيش الدم غير المسفوح حالل،  يحمل المطلق على المقيد لالتحاد  ي 
ال ما يحمل؟إذا اختلفا    ي الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وا 

اليد  ي  ية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرا ق، و ي  ية السرقة مطلقة ، اختلفا  ي الحكم والسبب؛ ل اتفاقاً ال يحم
اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما{} اِرُق َوالسَّ ال، لماذا ال نحمل المطلق على المقيد؟  إلى المرا ق؟ [( سورة المائدة13)] َوالسَّ

 .اً ا يكاد يكون إيماعلالختالف  ي الحكم والسبب وهذ
وهي تتميم القسمة  يما إذا اتفقا  ي السبب واختلفا  ي الحكم، اتفقا  ي السبب واختلفا  ي الحكم،  روالصورة الثالثة

هذا غسل  ؛ومثاله اليد أيضًا اليد  ي  ية الوضوء، واليد  ي  ية التيمم، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف
 المطلق على المقيد خال ًا للشا عية.وهذا مسح وحينئذ ال يحمل 

اإلسبال ياء  يه  رمثل اإلسبال ،و يها إشكال ودقة  ي تطبيق مثل هذر القواعد عليها ،هنال بعض األمثلة
ال مطلق ذا؟ ر((ما أسفل من الكعبين  هو  ي النار))ر اإلطالق والتقييد  هو مقيد وا 

أهل العلم من يقولر يحمل المطلق على المقيد وينتهي  من ر))من ير ثوبه خيالء((نعم، مطلق، وياء التقييد 
اإلشكال، اللي ما يير ثوبه خيالء ما عليه شيء، ولعلكم تالحظون بعض من ينتسب إلى العلم قد يسبل، 

ال مختلفانطالقًا من هذا، لكن له ويه أو ليس له ويه؟ إذا   ؟طبقنار على الصور األربع السابقة الحكم واحد وا 
هذا  ي النار وهو  ؛الحكم مختلف، يعني يشترل اليميع  ي التحريم، لكن يبقى أن هذا له حكم الحكم مختلف،

 حكمه؟أيش ، ((من ير ثوبه خيالء))، ((من ير إزارر خيالء)) رأسهل من الحكم  ي النص الثاني
 طالب: ال ينظر هللا إليه.
 نسأل هللا العا ية. ال ينظر هللا إليه، هذا أشد

 ل المطلق على المقيد  ي هذر الصورة. على هذا ال يحم
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 إيه.
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 طالب:.......
 بالوصف.

 .....؟ما يمكن أن نقول هذا الكالم في المطلق بشكل عام أو في المقيد بشكل عام ،طالب: إذا قلنا هذا
 إيه لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام أو للفظ مطلق؟

الباب، باب اإلطالق مع التقييد والتخصيص بينهما ، لما ياء الوصف متعقبًا للفظ عامقلنا مثل هذا الكالم 
 تداخل كبير، و ي التفريق بينهما غموض يحتاج إلى انتبار.

 طالب:.......
 أيش لون؟

 طالب:.......
 يد، ما تقولر تقييد، ال.لتق

 طالب:.......
 ؟نعم، ل المؤلف، تخصيص بالصفةما قا إيه، أو إن شئت  قل هو تخصيص بالصفة مثلنعم، 

 طالب:.......
عام إال لو ياء ما يدل على إرادة  ،الينسية (ألـ)ألن اللفظ عام، العلماء عام، يمع مقترن ب ؛تخصيص بالصفة

 نعم، لو ياء ما يدل على إرادة الخصوص ال بأس. ،الخصوص
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......
نما هو استدرال.ولون قي (لكن) يس استثناء إنما هو استدراليقولونر هذا ل  ر هذا ليس من باب االستثناء وا 
 طالب:.......

 اللهم صل وسلم وبارك ...
 كيف؟

 طالب:.......
ال عام؟ [ر( سورة الميادلة1)] }َفَتْحِريُر َرَقَبٍة{ رعندل  الرقبة مطلق وا 

ثم ياء  ،(الرقاب مثاًل  تحرير الرقاب)وم، لكن لو ياء اللفظ رقبة هي واحدة ما  يها عموم، واحدة ليس  يها عم
 ما يدل على إرادة واحد من هذر الرقاب قلنا تخصيص.

 ...على  اللهم صل
 


